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Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2023 ГОДИНА 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

През изминалата 2022 г. в Националния център за повишаване на квалификацията 

на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица 

от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение 

финални резултати: 
 

 

1. Шест пъти повече обучени педагогически специалисти                                    

през „пандемичната“ 2022 г., в сравнение със „спокойната“ 2019 г.                             

(4 543-обучени през 2022 г. срещу 681 през 2019 г.); 

 

2. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за 

онлайн квалификации – посредством собствена платформа за онлайн 

обучения, с идентична на водещите университети у нас функционалност 

на обучителните платформи. 

 

3. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно 

аналитично звено - разработени аналитични материали с емпирична 

информация от получената обратна връзка от учители и директори, 

участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2022 г. 
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Първото тримесечие на „пандемичната“ 2022 г. затвърди необходимостта от 

търсене на иновативни решения и работещи модели, насочени към промяна на културата 

на преподаване и повишаване на ефективността на образователния процес. 

Продължаващата глобална пандемия наложи необходимостта от експресна 

дигитализация на образователната ни система, и най-вече на дейностите свързани с 

преподаване, учене и последваща квалификация.  

Педагогическите специалисти се сблъскаха с редица ключови 

предизвикателства: преподаване изцяло в онлайн среда; разработване и използване на 

дигитално учебно съдържание; и не на последно място надграждане на лични знания и 

умения изцяло в дигитална среда. 

В този контекст, екипът на НЦПКПС положи максимални усилия за 

утвърждаването на институцията като дигитален център за провеждане на онлайн 

квалификации от XXI век. 

 С креативност и много последователност, считано от 25 март 2020 г., НЦПКПС 

разполага със собствена функционираща платформа за онлайн обучения, с идентична 

функционалност на обучителните платформи, на водещите университети у нас. 

 Стремежът на НЦПКПС е чрез политиките, които разработва, да допринесе 

за формирането на компетентни педагогически специалисти, отворени към иновации, с 

мисия и нагласа за постоянно учене и професионално усъвършенстване. 

Съвременната ситуация продиктува и необходимостта от коренно изменение на 

съдържанието и организационните форми на системата за квалификация на 

педагогическите специалисти. 

В основата на професионалното развитие на всеки педагогически специалист стои 

процесът на продължаваща квалификация. Формирането на педагогически умения 

не завършва с етапа на дипломиране, а продължава през годините на практикуване на 

учителската професия. 

Това от своя страна предопределя необходимостта педагогическите специалисти 

системно да повишават своята квалификация, за да могат ефективно да се справят с 

предизвикателствата на средата, в която работят. 

 



  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  Министерство на образованието и науката 
  Национален център за повишаване на квалификацията 
  на педагогическите специалисти 
 

     1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7,телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977422, e-mail: niokso@mon.bg 
 

3 
 

 

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти (НЦПКПС) е специализирана институция в системата на 

предучилищното и училищно образование, формираща и изпълняваща приоритетите 

и политиките на Министерството на образованието и науката (МОН), по отношение 

на повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти. 

Годишният план за дейността на НЦПКПС през 2023 г. е съобразен с 

националните цели и приоритети залегнали в: a) Националната програма за развитие 

България 2030; b) Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030); с) Закона за предучилищното и училищното 

образование. 
 
 

Годишният план за дейността на НЦПКПС през 2023 г. е в съответствие и с: 

1. Основните приоритети на МОН в областта на продължаващата 

квалификация и кариерното развитие на педагогическите специалисти; 

 

2. Приетите нормативни актове и стратегически документи, насочени към 

повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, с цел 

усъвършенстване на професионалните им компетентности и кариерното 

им развитие. 

   
 

II. СТРАТЕГИЧЕСКИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

   

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

 
 

НЦПКПС разработва цялостна система за въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, в изпълнение на Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Стратегическа рамка за развитие 

на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) и 

Националната програма за развитие България 2030. 
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НЦПКПС изпълнява националните цели и приоритети, свързани с 

квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти, както и 

координира и провежда квалификационни форми за директори, заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози, учители и други педагогически специалисти. 

 
 

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

 

2.1. Професионално израстване на педагогическите специалисти, чрез 

осигуряване на адекватна квалификация в съответствие с потребностите на 

образователната система, социалната практика и равнището на тяхната 

професионална компетентност; 

 

2.2. Утвърждаване професионалната компетентност на учителите, като фактор за 

обезпечаване на устойчива и творческа среда в системата на  предучилищното 

и училищното образование, с оглед успешното реализиране на процесите на 

възпитание, социализация и качествено образование на децата и учениците; 

 

2.3. Популяризиране на успешни модели и практики за качествено обучение на 

педагогическите специалисти. Популяризиране и обмен на иновативни 

педагогически практики; 

 

2.4. Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на 

педагогическите специалисти, чрез включването им в различни форми на 

въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация; 

 

2.5. Развиване и надграждане на ключови професионални компетентности на 

директори и заместник-директори, с цел методическа и организационна 

подкрепа на екипите в образователните институции; 

 

2.6. Поддържане на регистър на преминалите обучение педагогически 

специалисти, както и на публична база данни с обучители провеждащи 

квалификационните курсове (https://www.niokso.bg/lecturers.html).  

 

https://www.niokso.bg/lecturers.html
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III.  ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

НЦПКПС планира провеждането на квалификационна дейност за учители и 

директори от системата на предучилищното и училищно образование, по следните 

приоритетни теми: 

 

3.1.  Теми за квалификация на педагогически специалисти с ръководни функции 

(директори и заместник-директори): 

 

1) „Стратегическо планиране при управление на образователната институция“ 

(целева група – директори, заместник-директори на училища и детски градини); 

 

2) „Управление на образователната институция в условията на криза – практически 

обучения“ (целева група – директори, заместник-директори на училища и детски 

градини); 

 

3) „Практически обучения за новоназначени директори през 2023 г.“ (целева група – 

директори на училища); 

 

 

4) „Атестацията като процес на оценяване - критерии, индикатори, области на 

атестиране“ (целева група – директори, заместник-директори на образователни 

институции); 

 

5) „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в 

образователната институция“ (целева група – директори, заместник-директори 

на училища и детски градини); 

 

6) „Практически формати за прилагане на системата на делегираните бюджети. 

Гъвкаво разпределение на средствата в образователната институция“ (целева 

група –  директори на училища и детски градини, заместник-директори); 
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7) „Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично 

мислене в учениците. Преход от преподаване на знания към изграждане на 

ключови компетентности“ (целева група – директори на училища); 

 

8) „Въвеждане и прилагане на STEM базирано обучение. Иновативни методи и 

подходи на педагогическо взаимодействие“ (целева група – директори на 

образователни институции); 

 

9) „Лидерски умения за разрешаване на конфликти. Съвременни модели за 

комуникация с родители“ (целева група – директори, заместник-директори на 

училища и детски градини); 

 

10) „Практически модул за съвременна позитивна комуникация с медиите. Справяне 

с конфликтни ситуации и успешното им представяне пред обществеността“ 

(целева група - директори на училища и детски градини; заместник-директори); 

 

11) „Прилагане на секторен подход в дуалното образование и обучение. 

Проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и 

обучение“  (целева група – директори и заместник-директори на професионални 

гимназии). 
 

 
 

 

3.2. Теми за квалификация на педагогически специалисти (учители, педагогически 

съветници и други): 

 

1) „Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване 

и кариерно развитие“ (целева група – учители от училища и детски градини); 

 

2) „Смесено (хибридно) обучение в условията на криза. Методи за ефективно 

преподаване и оценяване на резултатите в електронна среда“ (целева група – 

учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап); 
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3) „Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично 

мислене в учениците. Преход от преподаване на знания към изграждане на 

ключови компетентности“ (целева група – класни ръководители, учители от 

начален, прогимназиален и гимназиален етап); 

 

4) „Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи по чужд 

език, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2025“ (целева 

група – учители по чужд език от гимназиален етап); 

 

5) „Повишаване на финансовата и икономическата грамотност на учениците. 

Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране“ (целева 

група – класни ръководители, учители от прогимназиален и гимназиален етап); 

 

6) „Въвеждане и прилагане на проектно-базиран метод в STEM“ (целева група – 

учители от прогимназиален и гимназиален етап); 

 

7) „Изграждане на приобщаваща среда в детската градина. Методи и подходи за 

работа с деца в риск“ (целева група– учители от детски градини); 

 

8) „Иновативни методи и подходи за работа с даровити и талантливи деца и 

ученици. Преход от преподаване на знания към надграждане на ключови 

компетентности“ (целева група – учители от училища и детски градини);   

 

9) „Разработване на тестове и учебни програми по професионална подготовка 

(изкуствен интелект, роботи, електромобили, класически и нови химични 

технологии и биотехнологии)“ (целева група – учители от професионални 

гимназии); 

 
10)  Обучения на учители, преподаващи по актуализираните учебни програми в 

прогимназиален етап (5-7 клас): 

➢ Учебен предмет „Математика“ 5-7 клас (целева група – учители от 

прогимназиален етап); 
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➢ Учебен предмет „География и икономика“ 5-6 клас (целева група – 

учители от прогимназиален етап); 

➢  Учебен предмет „Биология и здравно образование“ 7 клас (целева група – 

учители от прогимназиален етап); 

➢ „Учебен предмет „Химия и опазване на околната среда“ 7 клас (целева 

група – учители от прогимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „Физика и астрономия“ 7 клас (целева група – учители от 

прогимназиален етап); 

 

11) Специфика на учебното съдържание в контекста на ДЗИ. Умения за 

създаване на тестове и задачи за подготовка на ученици по: 

➢ Учебен предмет „Математика“ (целева група – учители от втори 

гимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „Български език и литература“ (целева група – учители 

от втори гимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „География и икономика“ (целева група – учители от 

втори гимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „История и цивилизации“ (целева група – учители от 

втори гимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „Биология и здравно образование“ (целева група – 

учители от втори гимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „Физика и астрономия“ (целева група – учители от втори 

гимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „Химия и опазване на околната среда“ (целева група – 

учители от втори гимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „Философия“ (целева група – учители от втори 

гимназиален етап); 

➢ Учебен предмет „Чужд език – английски, руски, немски, френски, 

испански, италиански“ (целева група – учители от втори гимназиален 

етап); 
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IV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  

 

4.1. ОТДЕЛ „КВАЛИФИКАЦИЯ“ НА НЦПКПС : 

 

4.1.1. Планиране, организиране, провеждане и мониторинг на обучения за учители и 

директори по Национална програма на МОН и Каталог на НЦПКПС.  

Срок: по график след утвърждаване 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 

 

4.1.2. Участие в работна група при изготвяне на Национална програма на МОН за 2023г. 

Срок: след утвърждаване на годишния план 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 

 

4.1.3. Разработване на Каталог за 2023 г. с теми и обучителни програми, допълващи               

Национална програма на МОН за 2023 г. 

Срок: след утвърждаване на годишния план 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 

 

4.1.4. Провеждане на процедури за подбор на обучители. 

 Срок: след утвърждаване на годишния план и Каталог за 2023 г. 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 

 

4.1.5. Анализ на направените проучвания за приоритетите и нуждите от обучения на 

педагогически специалисти, с цел планиране на актуална квалификационна 

дейност, съобразно потребностите и очакванията на педагогическата общност. 

            Срок: след всяко обучение 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 

 

4.1.6. Сътрудничество с МОН при изготвяне на нормативни документи, обучителни 

програми, трансфериране на международен опит с адаптация към българските 

условия, съобразно нуждите на системата на предучилищното и училищното 

образование.  

Срок: по график след утвърждаване на годишния план и Каталог за 2023г.  

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 
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4.1.7. Организиране и провеждане на обучения за предварителна подготовка на 

педагогически специалисти за изпълнение на управленски функции. Приемане и 

одобряване на програми за обучение, подбор на преподаватели и осигуряване на 

организация на обученията. 

Срок: по график след утвърждаване на годишния план и Каталог за 2023 г. 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 

 

4.1.8. Участие в подготовката и изпълнението на национални програми и проекти, 

свързани с квалификация, и насочени към професионалното усъвършенстване и 

кариерното развитие на педагогическите специалисти. 

Срок: по съгласуван график между МОН и НЦПКПС 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел Квалификация/Нач.-отдел АПФСО 

 

4.1.9. Организиране и провеждане на обучения за педагогически специалисти по                      

Национална програма на МОН и заявки на образователните институции. 

Срок: по утвърден график на НЦПКПС 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел Квалификация/Нач.-отдел АПФСО 

 

4.1.10. Поддържане база данни в електронен вид, за: 

а) програми, по които се провеждат обучения; 

б) обучители, които провеждат обучения;  

в) педагогически специалисти, преминали обучения; 

г) издадени удостоверения; 

д) аналитични материали от получените обратни връзки. 

Срок: през цялата година   

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 

 

4.1.11. Мониторинг на качеството на изпълнението на предлаганите квалификационни  

услуги. 

Срок: при обучение по всяко тематично направление 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 
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4.1.12. Сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Регионалните 

управления на образованието, социални партньори, висши училища, национални 

и  международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на 

НЦПКПС. 

Срок: по утвърден график на НЦПКПС 

Отг. Заместник-директор/Началник-отдел „Квалификация“ 

 

 

 

4.2. ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО 

ОСИГУРЯВАНЕ“ НА НЦПКПС 

 
 

4.2.1. Осигуряване необходимите ресурси за осъществяване на квалификационната 

дейност, изготвяне на обучителни пакети с учебно-методически и 

информационни материали. 

Срок: след утвърждаване на бюджета и годишния план 

Отг.  Началник-отдел АПФСО 

 

4.2.2. Актуализиране на съществуващи вътрешни правила и процедури, както и 

разработването на писмени политики и процедури за осъществяването на 

контрол. 

Срок: февруари-декември                                                         

Отг.  Началник-отдел АПФСО  

 
 

4.2.3. Изготвяне и въвеждане на процедури за избор на изпълнители на външни услуги 

по материално – техническото осигуряване на НЦПКПС. 

Срок: при възникнала необходимост               

            Отг.  Началник-отдел АПФСО  

 
 

4.2.4. Провеждане на аналитични проучвания на предлаганите обучения от сродни 

организации. 

Срок: януари-декември 

Отг.  Заместник-директор/ Началник-отдел АПФСО 
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4.2.5. Изготвяне на финансова обосновка за предложените обучения по Каталог на 

НЦПКПС за 2023 г. 

Срок: февруари-декември         

Отг. Началник-отдел АПФСО/ Гл. счетоводител 

 
 
 

4.2.6. Изготвяне на месечни графици за заетостта на учебната база на НЦПКПС. 

Срок: ежемесечно 

Отг. Началник-отдел „Квалификация“/ Началник-отдел АПФСО 

 

 

4.2.7. Изготвяне на предложения към РУО и образователни институции за предлаганите 

финансово-битови  условия за провеждане на обучения в НЦПКПС. 

Срок: след утвърждаване на Каталог с учебни програми за 2023 г. 

Отг.  Началник-отдел АПФСО 

 

 

4.2.8. Планиране, организиране и изпълнение на План за собствени приходи за 

подпомагане на обученията, квалификациите и издръжката на НЦПКПС. 

            Срок: януари-декември 

            Отг.  Началник-отдел АПФСО/ Гл. счетоводител 

 

4.2.9. Поддръжка на материално-техническа база за осигуряване необходимите условия 

за провеждане на дейностите, свързани с квалификацията на педагогическите 

специалисти. 

Срок: целогодишно                  

Отг.  Началник-отдел АПФСО 

 

4.2.10. Повишаване квалификацията и компетентностите на служителите в НЦПКПС. 

Срок: април-декември                                   

Отг.  Началник-отдел АПФСО 
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

НЦПКПС  реализира  дейности, ориентирани към въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на педагогическите специалисти и предлага обучения, 

резултатите от които са с практическа насоченост. Тематичните направления  са 

съобразени със спецификата на заеманите длъжности, с цел подпомагане 

професионалното израстване и кариерното развитие на педагогическите 

специалисти. 

В резултат на предложените квалификационни дейности за 2023 г., 

педагогическите специалисти следва да: 

 

➢ придобият умения за прилагане на новите учебни програми, държавните 

образователни стандарти за учебен план и общообразователна 

подготовка; 

➢ актуализират и усъвършенстват своите знания, умения и компетентности 

по ключовите направления; 

➢ усъвършенстват управленските си компетентности; 

➢ придобият знания и умения за екипна работа и сътрудничество, за 

интегриране на учебното съдържание, за създаването на иновативна 

среда за постигане на качествено образование на децата и учениците; 

➢ споделят добър опит и иновативни практики. 

 

VI. КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ В НЦПКПС 

 

6.1. Обучителни курсове; 

 

6.2. Семинари, професионални обучения, майсторски класове и др. 

 

6.3. Форуми (конференции) за представяне на резултатите от проучвания, 

изследователска и/или творческа дейност, професионални изяви и 

представяне на добри, иновативни практики и постижения. 
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VII. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ  

 

7.1. По обучителните програми на НЦПКПС педагогическите специалисти 

получават удостоверение за допълнително обучение в различни форми за 

повишаване на квалификацията въз основа на НАРЕДБА № 15 за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти.  

 

7.2. Центърът провежда краткосрочни и дългосрочни обучения и квалификации. 

Продължителността, брой дни, брой академични часове, брой 

квалификационни кредити, темите на програмите за обучение, формата на 

обучение (присъствена и частично-присъствена), както и примерния график за 

провеждане на обученията се планират в Национална програма на МОН и 

Каталог за обучения на НЦПКПС; 

 

7.3. За участие в обученията за повишаване на квалификацията на педагогическия 

специалист се присъждат квалификационни кредити. Квалификационният 

кредит е измерител на времето, за което педагогическият специалист се е 

обучавал по програми на НЦПКПС. Един квалификационен кредит се 

присъжда за участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от 

които не по-малко от 8 академични часа са присъствени или чрез синхронно 

обучение от разстояние в електронна среда. 

 

 

VIII. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

8.1. Целеви групи за обучение в НЦПКПС са: директори и заместник – директори 

на образователни институции, учители, психолози, педагогически съветници 

в училища и детски градини и всички останали педагогически специалисти от 

системата на предучилищното и училищно образование на Република 

България; 
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8.2. Планирана часова ставка на лекторски час е 35 лв., в които се включат и 

средствата за подготовка на учебната програма и изготвяне на доклади от 

обученията; 

 

8.3. Оптималният брой обучаеми в група е 20 (двадесет) човека, при спазване на 

всички противоепидемични мерки, определени със заповед на министъра на 

здравеопазването. Този брой е съобразен с методиката за провеждане на 

квалификационните дейности; 

 
 

 

8.4. Възможностите за провеждане на квалификационни дейности, са съобразени 

с капацитета на базата на НЦПКПС в гр. Банкя. Паралелно с това НЦПКПС 

изготвя и подписва споразумения с ректори на висшите училища за 

провеждането на изнесени обучения. 

 

 

 

 

Съгласно чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за устройството и дейността на 

НЦПКПС, дейностите на Центъра се финансират със средства от държавния бюджет, 

собствени приходи и участие в европейски и/или международни проекти. 

 

 

 

 

X
ДИМИТЪР АСЕНОВ

ДИРЕКТОР, НЦПКПС

 


